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A dimensão do estético na fotografia de Diane Arbus
Luiz Carlos Pinheiro Ferreira1, Ana Paula Aparecida Caixeta2

Resumo

Como a dimensão do estético implica em re-

configurações do olhar acerca do cotidiano? Intri-

gados com aspectos da arte e do estético presente 

no trabalho fotográfico de Diane Arbus, somos im-

pulsionados a pensar na sua produção fotográfica 

como um acontecimento, sobretudo, a partir de um 

olhar estético que interroga o próprio cotidiano. Esse 

olhar evidenciado por Arbus surge em virtude da 

sua experiência fotográfica de outrora, cuja forma-

ção e atuação profissional atendiam as exigências 

da fotografia de moda. Inserida neste universo es-

tetizado por padronizações, produziu cenários que 

favoreciam a indústria cosmética, mascarando as 

desigualdades de sujeitos, de nascimento, de clas-

se e da aparência, conforme aponta Sontag (2004). 

Posteriormente, encontrou na fotografia autoral 

uma outra dimensão estética que vislumbraria um 

olhar humanizado sobre o cotidiano da estranheza, 

especialmente, ao registrar cenas que evocariam 

pessoas comuns e marginalizadas. O olhar de Ar-

bus provocou o desvelamento de outros sentidos 

acerca da vida e de questões da condição humana, 

muitas vezes silenciadas por uma vida que encobria 

cenas bizarras, exóticas e desvinculadas do banal. 

São estas cenas, pessoas, lugares e formas de ver 

que seduziram esteticamente seu olhar pela vida, 

possibilitando a reconfiguração de um outro olhar 

voltado ao lugar comum a partir de uma produção 

fotográfica visceral. Nessa perspectiva, ressaltamos 

que a dimensão do estético no espaço ocupado pela 

fotografia de Arbus possibilita a investigação de um 

instigante horizonte epistêmico, promovendo simila-

ridades, provocações e desordens relacionadas com 

uma nova forma, não somente de representação, 

mas também, tal como propõe Dubois (1993), uma 

forma de pensamento.

Palavras-chave

Diane Arbus, fotografia, olhar estético, cotidiano

Introdução

O presente texto surge do interesse de pen-

sar a dimensão do estético na fotografia de Diane 

Arbus (1923-1971). Para isso, consideramos como 

ponto sensível inicial um breve olhar acerca do fil-

me A Pele – Um Retrato Imaginário de Diane Arbus 

(Steven Shainberg, 2006), para, então, voltarmo-nos 

sobre apontamentos do universo imagético de suas 

fotografias. No filme foi traçado um panorama da ar-

tista a partir de elementos que se fazem presentes 

em sua biografia. É inegável como o filme é tocante 

e contagia quanto à história de vida construída so-

bre aspectos pessoais da artista e o contexto que 

evidenciou o seu interesse pela produção fotográ-

fica. Também é relevante destacar como o mesmo 

nos conduz a um processo interpretativo singular, 

influenciado pelos efeitos estéticos provocados pela 

narrativa ficcional em diálogo com as fotografias. 

Conscientes de que o filme não é uma cinebiogra-

fia convencional da fotógrafa norte americana, foi 

possível identificar as sutilezas que deram conta de 

gestos estéticos presentes na fotografia de Diane 

Arbus e de como determinados elementos serviram 

de mote para a criação de um enredo que pudesse 

construir narrativamente o contexto de sua vida. 
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Por se tratar de um trabalho construído à quatro 

mãos, este texto provém desse despertar sensível 

aliado aos diálogos por nós compartilhados, em que 

se fez possível pensar a respeito do trabalho foto-

gráfico de Arbus, bem como seu processo enquan-

to potencialidade criativa, oriundo de questões que 

circundam sua vida pessoal em confronto com sua 

forma de olhar o mundo. 

Sobre o potencial do filme A pele - Um 
Retrato Imaginário de Diane Arbus

Figura 1. Capa do livro Diane Arbus: a biografy, de Patrícia 
Bosworth.

A biografia de Diane Arbus foi empreendimento 

da escritora Patrícia Bosworth, que, em 2005, pu-

blicou Diane Arbus: a biography (fig. 1). O livro de-

bruça-se sobre aspectos da vida da fotógrafa, bem 

como sua relação singular com a fotografia. Diferen-

temente do filme, o compromisso do texto narrativo 

pautava-se no pacto apontado por Lejeune (2014), 

como modo de afirmação da identidade narrada, 

cujo nome ‘Diane Arbus’, entendemos, sustenta essa 

instância entre a vida real e artística da fotógrafa. 

Para o filme de Shainberg (fig. 2 e 3), um novo 

ato criativo, enquanto releitura e ficcionalização, é 

motivado pelas possibilidades imaginativas prove-

nientes do que se pode entender e/ou se aproximar 

do universo sensível de Diane Arbus. Rey nos situa 

quanto a esse processo técnico e criativo de adap-

tação, atentando-nos para: 

A adaptação não precisa necessariamente 

conter tudo que está no livro [...] A adaptação 

requer uma planificação mais exigente do que 

a criação porque implica numa responsabilida-

de maior, principalmente quando se trata duma 

obra conhecida, passível de confrontos (REY, 

1989, p. 59).

Considerando o pensamento de Rey acerca dos 

confrontos existentes na relação entre o texto e a 

imagem cinematográfica, ou seja, o desafio de trans-

por para a tela do cinema a história de uma artista 

excepcional. Possivelmente, essa perspectiva dialó-

gica que se estabelece entre a literatura e o cinema 

não é fácil, se considerarmos todas a implicações 

necessárias para a concepção, execução, divulga-

ção e recepção de um filme. Nesse sentido, o filme 

não se contenta mais em conservar para o especta-

dor somente o objeto lacrado no instante, como se 

fosse o corpo intacto de insetos pertencentes a uma 

determinada era já extinta (BAZIN, 2014). O filme 

precisa livrar as coisas, ou seja, permitir que a arte 

aconteça, que se torne movimento e que encante. 

Foi justamente isso que a produção do filme alcan-

çou, ao transpor para a tela o fabuloso universo de 

Diane Arbus a partir de uma narrativa que privilegiou 

a transição de um olhar educado, controlado, para 

um outro mundo, inusitado, transgressor e oculto. 
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Figuras 2 e 3. Cartaz do Filme “A Pele”, cujo título origi-
nal é acrescido de “Um Retrato Imaginário de Diane Arbus”

O filme retratou a década de 1950, em Nova 

York, onde Diane Arbus trabalhava como assistente 

do seu marido, o então fotografo Allan Arbus. Como 

uma esposa votada e, ainda mãe zelosa de duas 

filhas, Diane Arbus direciona parte de sua atenção 

para o amado esposo, tanto como esposa como na 

função de assistente. O filme aponta que o papel 

de esposa vivido por Diane Arbus configura-se com 

um lugar corriqueiro, assemelhando-se com outras 

representações na linha “recatada e do lar” perten-

cente àquela época. No entanto, um dado recorrente 

no filme acentua um outro lado da esposa, inclusive, 

negado inconscientemente por ela mesma: o seu 

olhar. 

Um olhar que tenciona detalhes, objetos, nu-

ances e pormenores condizentes com um traço 

obsessivo. Curiosamente, esse olhar que aqui deno-

minamos de estético, exacerba um gosto pela excen-

tricidade que, iniciada por sutilezas e pormenores, 

recai numa dimensão mais acentuada da própria 

categoria do excêntrico, ou seja, aquilo que se torna 

estranho, inusitado e imponderável. Possivelmente, 

essa situação de transição, de um mundo familiar 

para o exótico, tenha sido evidenciado por um sen-

timento de negação no qual Arbus viveu por muito 

tempo. Uma educação rígida e autoritária marcada 

por uma figura materna impulsiva que controlava os 

movimentos e sensações da filha. 

O enredo do filme transita entre situações inu-

sitadas, mantidas pelo aparato da lente fotográfica, 

ora proposta por uma vertente associada com a pro-

dução de fotos publicitárias com teor glamoroso e 

kitsch, realizadas dentro de uma casa-estúdio; ora 

tencionando o olhar de Diane Arbus para um outro 

caminho especular, quer seja o buraco da fechadu-

ra, ou mesmo, o olho mágico da porta que anuncia 

os acontecimentos do hall de entrada no prédio. 

De acordo com Dobal (2008, p. 341), “o filme 

parece querer nos divertir com essa narrativa parale-

la que narra menos uma história do que o prazer de 

espiar. Espiar o quê?”. Esse espiar estaria pautado, 

inicialmente, no próprio processo associado com a 

câmera fotográfica, onde a intenção que a mesma 

produzia vinculava-se com a experiência de Diane 

Arbus no trabalho publicitário. No entanto, o buraco 

da fechadura, ou mesmo o olho mágico da porta 

de entrada anunciavam um outro modo de olhar, de 

espiar para além do enquadramento da câmera. Ali 

residia uma passagem para os desejos mais ocultos 

vividos por Diane Arbus.

Esse olhar desvelou um outro aspecto do seu 

cotidiano, especialmente ao perceber o seu novo 

vizinho, que passaria a ocupar o andar de cima do 

prédio, o enigmático Lionel Sweeney [interpretado 

por Robert Downey Jr.]. Comumente trajando um ca-

saco que cobria todo o corpo, além de um chapéu e 

algo que também cobria o rosto, Lionel adentrava o 

prédio rapidamente. Em alguns momentos era per-

ceptível a sensação que alguém lhe observava. Olha-

va instintivamente para o olho mágico da porta da 

residência dos Arbus como se ali residisse um cha-

mamento, um suspiro por algo, ainda desconhecido. 

Quando a personagem Diane Arbus descobre que o 

seu vizinho sofre de uma doença de pele cruel: onde 

o seu corpo é todo coberto de pelos, como o de um 
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lobisomem, sua curiosidade acentua a imaginação e 

o desejo pelo diferente. Contrariamente a figura des-

se ‘outro’ que invade a vida da família Arbus, o mari-

do de Diane não usa barba, tampouco possui pelos 

que recobrem o corpo de forma acentuada. Esse 

universo paralelo vivenciado por Diane Arbus cons-

trói sentidos opostos, reverberando o interesse por 

aquilo que posteriormente faria com que ocorresse 

o distanciamento da própria família. Desse modo, o 

filme aponta para um outro universo que a convidava 

para ir até o andar de cima, mergulhando num ce-

nário fantástico, colorido e circense, completamente 

distante daquele mundo da casa, onde o preto, o 

branco e o cinza dominavam a cena doméstica. 

Assim, o filme sintetiza criativamente uma tra-

jetória de vida emblemática, em que uma mulher/

esposa/mãe desloca-se de uma função normatiza-

da, vivenciada dentro dos padrões convencionais da 

mulher “recatada e do lar” para encontrar uma outra 

dimensão da sua existência. Pode-se interpretar que 

essa existência revelou, justamente, a fotógrafa que 

existia nessa mulher submissa, exacerbando olha-

res, sons, cheiros e nuances que foram encontrados 

no diferente, no estranho, na própria excentricidade 

de uma beleza que não estava presente no cotidiano 

da casa. 

É também configuração dessa existência coti-

diana o desvelar de sentidos e valores aprisionados 

por uma normatização que utilizava a fotografia como 

um registro para vender ideias, produtos, organiza-

dos dentro de uma estrutura higienizada. Desse 

modo, entende-se que a intenção do diretor reside 

em transportar a estranheza do trabalho da fotógrafa 

às telas e tentar entender suas motivações em um 

roteiro que apresenta passagens indicativas da vida 

de Diane Arbus, montando um cenário que investiga 

a obsessão dela pelo exótico. No filme, sua escolha 

pelo ato fotográfico surge metaforicamente num ím-

peto artístico secreto: o registro do novo e misterioso 

vizinho do andar de cima. 

Dimensão narrativa da fotografia 

Dubois, ao introduzir sua discussão sobre o ato 

fotográfico, é contundente ao expor que a foto não 

é apenas uma imagem, ou seja, um produto técnico, 

preso à ação mecânica. Antes, é também o que ele 

chama de “verdadeiro ato icônico” (1993, p.15). Ao 

remeter-se à ideia de ícone, somos encaminhados a 

pensar a imagem fotográfica não só como represen-

tação nascida do gesto, do ato de fotografar, mas 

como parte de um processo de enunciação, cujas 

possibilidades de contemplação lidam com instân-

cias interpretativas infinitas, da criação à recepção 

da imagem. 

Entendendo o enunciado como eixo comunica-

cional de interlocução, a dimensão narrativa provo-

cada pela imagem fotográfica é, senão, um instante 

enunciador, em que sua recepção e interpretação 

são conduzidas pelas significações provenientes 

desse instante representado. Mais do que isso, pro-

move intersecções próprias do movimento de rela-

ção com a fotografia, que são consequentes de uma 

interação provocativa, que movimenta as possibili-

dades de fruição da imagem, pensando-a enquanto 

obra caracterizada por uma história, por um sentido. 

Nesse caráter, a obra fotográfica passa a ser 

um espaço narrativo fecundo, pois traz elementos 

contextuais que circundam a forma enquanto modos 

de criação imagética, fazendo parte de um processo 

imaginativo importante para a experiência estética, 

bem como para o gesto criador.

Ao falarmos desse processo de experiência, 

que é da ordem da sensação e interpretação, as-

sociamos a intenção da fotografia de Diane Arbus 

como aspecto importante de interação entre sua 

narrativa de vida e o universo do outro, trazido para 
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seu contexto de modo naturalizado e não fetichizado 

– já que a artista retira elementos do humano en-

quadrados no espectro do bizarro, normalizando-os 

enquanto um cotidiano comum e intrínseco ao social 

do qual faz parte. 

Desse modo, podemos considerar a fotografia 

de Diane Arbus como parte da transição de um olhar 

que se efetiva pela narrativa fotográfica, ao vislum-

brar que existe um outro mundo, diferente, por exem-

plo, daquele montado em estúdio que privilegiava os 

anúncios de publicidade, ou seja, uma narrativa mais 

mecanizada esteticamente e desvinculada de uma 

realidade comum, humana, perecível. Diane Arbus 

descobre que existe vida para além do olhar enqua-

drado pela lente fotográfica que buscava retratar de 

forma fictícia a realidade. Assim sendo, ela descobre 

e se encanta com um mundo que desvela esse ou-

tro universo, movimentado de sujeitos e de histórias 

particulares, reclusos, esquecidos e invisibilizados 

pelo outro. 

O imaginário da artista lança-se enquanto visu-

alidade de histórias, de fragmentos e de memórias, 

não suas explicitamente, mas dos sujeitos por ela 

retratados, conforme nos aponta a figura 4:

Figura 4. Estripe en su camarín, 1961. Diane Arbus en 
1961.

A mulher representada pelo olhar de Diane Ar-

bus traz consigo uma série de elementos sígnicos 

que acompanham o simbólico do termo que a ca-

racteriza: “estripe”. A que e quem esse substantivo 

(ou adjetivo) representa? O que circunda o espaço 

que essa mulher ocupa? Seu instante fotografado 

narra sua rotina, narra o feminino? Quais elemen-

tos visuais fazem parte desse imaginário simbólico 

que estetiza um lugar e um sujeito invisibilizado? As 

indagações são parte do movimento de recepção 

da obra, sem expectativas de sentenças afirmativas, 

mas integrantes de um processo reflexivo importan-

te, provocado pela relação sujeito/imagem. Principal-

mente, são parte do processo de conhecimento por 

trás da imagem: o que posso compreender acerca 

dos elementos simbólicos retratados na fotografia 

de Diane Arbus.

A dimensão do estético: questões da 
ordem da sensibilidade

Entendemos que o gesto sensível e criativo de 

Diane Arbus parece nascer de provocações próprias 

do cotidiano humano, cuja condição de sujeito varia 

em suas mais plurais formas observáveis: desde as-

pectos que circundam a forma do corpo e o espaço 

por este ocupado (vide os corpos transgressores, 

destoantes de um modelo harmônico e padroniza-

do), ao cotidiano cultural diversificado, que com-

põem a impressão que essas imagens nos causa. 

Pensar situações comuns de indivíduos em seu con-

texto de vivência, cuja imagem registrada provoca 

um olhar sobre uma banalidade negligenciada, co-

loca a fotografia de Diane Arbus em um contexto de 

intencionalidade estética do feio, confrontado com 

um ideal de beleza enquanto aspectos instaurados 

em um universo trabalhado para ser eticamente e 

esteticamente aceitável. 
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Figura 5. Anão mexicano em seu quarto de hotel, 1970. 
Diane Arbus.

A imagem do “anão mexicano” é marcante 

enquanto integrante dos elementos que formam o 

conjunto de obra fotográfica da artista. Seja pela 

escolha de um sujeito cujo corpo, à época, transita-

va no terreno do freakshow – espaço marginalizado 

em que se direcionavam corpos destoantes como 

‘objeto’ de atração circense –, seja pela escolha de 

fotografá-lo em sua intimidade, retirando-o do espec-

tro da espetacularização para o da humanização.

A relação aprofundada entre Diane e aqueles 

que ela fotografa permitiu-lhe evitar clichês. Dia-

ne fotografou Lauro Morales, o anão mexicano, 

diversas vezes, tendo a oportunidade de conhe-

cer seus pensamentos e hábitos. Nos negativos 

de 1960, vemos Morales no seu quarto de hotel. 

Diane procura retratá-lo como uma pessoa feliz, 

divertida, com senso de humor, e muito bem re-

solvida com seu corpo. Se compararmos esse 

negativo com a famosa foto de 1970, veremos 

que o tempo deu a Arbus e a Morales uma matu-

ridade e segurança que é imediatamente sentida 

na imagem. A foto de 1970 é muito mais pro-

vocativa em relação ao tipo de imaginário que 

criamos sobre o anão em geral. Morales está 

nu, enrolado apenas por uma toalha. A conexão 

entre a fotógrafa e o modelo era palpável, quase 

erótica. (SZWERTSZARF, 2012, p. 39)

Isso nos coloca como espectadores de um 

instante em que, no caso de Diane Arbus, o enqua-

dramento do indivíduo fotografado, embora recor-

tado para esse instante, carrega uma subjetividade 

intrínseca, que nos permite refletir sobre um contexto 

aparente, proveniente de um sentimento misto entre 

a decadência e finitude. Decadência, não como as-

pecto valorativo negativo, mas enquanto gesto pro-

vocativo acerca da inversão do olhar fotográfico de 

Diane Arbus (da imagem publicitária ao sujeito co-

mum); e finitude, enquanto aspecto dual: seja quanto 

à escolha do preto e branco; seja quanto ao corpo 

perecível, disforme, desconcertante. 

Notamos que, nas fotografias de Diane Arbus, 

há um total desvencilhamento da mercadoria cultural, 

corroborando para uma subjetividade, que, embora 

voyerista, conforme aponta Sontag (2004, p.24), é 

catártica, pois pretende uma fruição que não é da or-

dem do entretenimento, mas um convite à percepção 

de situações que se propõem trágicas pelos simples 

fato de tratarem de questões da condição humana, 

sem velamento ou romantização. 

Ao trazer uma criança raquítica, uma pessoa 

com síndrome de down, anões, travestis ou qualquer 

outro sujeito que desromantize e desnormatize a fi-

gura humana – como visto na figura 6, por exemplo 

– , Diane Arbus compõe elementos estéticos provo-

cativos, que tira do contexto fotográfico da época o 

trabalho em torno da estaticidade programada, do 

registro quanto ao momento perfeito para se guardar 

na memória e da insistente manipulação composi-
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cional a fim de manter uma harmonia dos corpos. O 

movimento contrário da fotógrafa é o de ater-se ao 

comum, embora negligenciado. E isso é uma escolha 

estética. 

Figura 6. Hermanas mongólicas, 1971. Diane Arbus

Ao identificarmos junto ao gesto criador de 

Diane Arbus uma estética que se preocupa com 

o humano em suas variadas formas e condições, 

lançamos mão de componentes interpretativos que 

comunicam verdades para além dos corpos. Verda-

des carregadas de narrativas, expressadas mediante 

conceitos que ultrapassam o universo simbólico que 

as representa. Ademais, joga-nos em um movimento 

que não se encerra no julgamento kantiano acerca 

do gosto proveniente da fruição (Kant, 2010). Há 

mais coisas por trás da expectativa de belo ou de 

qualquer categoria de ajuizamento, pois as fotogra-

fias de Diane Arbus tornam-se objetos artísticos 

munidos de contextos para além da apreciação 

primária, convocando-os a gestos interpretativos e 

reflexivos demorados acerca de questões inegáveis, 

presentes no ser e parte de nossa condição de su-

jeitos no mundo. 

Considerações finais

Os breves apontamentos aqui destacados não 

encerram o rigoroso processo de subjetividade pro-

vocado pelas fotografias de Diane Arbus. Ao aten-

tarmo-nos aos aspectos que atravessam o olhar da 

artista, procuramos estabelecer movimentos que são 

próprios do nosso espaço de espectadores do seu 

trabalho – por isso um olhar que não começa nem 

se encerra apenas na fotografia, mas amplia-se ao 

se alinhar a outros discursos, como o do cinema, 

por exemplo. 

A arte e a artista aqui tomadas como ponto de 

discussão evocam a necessidade de se endereçar 

olhares para aquilo que o comum e a normalidade 

insistem em desconhecer. Estimula a imaginação 

quanto aos instantes de sujeitos desconhecidos, po-

rém, tão representativos quanto qualquer sujeito em 

sua dimensão cotidiana, humana, social e de con-

trole. Diane Arbus nos remete a uma autenticidade 

desse humano, reverberado pelo confronto com a 

negatividade, a exclusão e o silenciamento ou apa-

gamento social. É extraordinária enquanto escolha 

estética, pois transgride uma ética dos corpos que 

rejeita o disforme e controla a padronização. 
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